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EAST-WEST COHESION 

III. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA 

Dunaújváros, 2018. november 12–13. 

 

2. számú HÍRLEVÉL 

 

1. A konferencia célja  
 

A Dunaújvárosi Egyetem 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos konferenciákat 

rendez a „Duna-térségi kohézió” elnevezéssel. Ezek a rendezvények hozzájárultak az Európai Duna 

Regionális Stratégia (EDRS) kialakításához és működéséhez. A konferencián elhangzott előadások je-

lentős része tanulmánykötetekben jelent meg és hozzájárult számos doktorandusz tudományos kutatási 

tevékenységének eredményes befejezéséhez is.  

 

A Dunaújvárosi Egyetemen 2014-ben kibontakozott Keleti-nyitás stratégia nagy ívben hozzájárult a 

nemzetközi együttműködések fejlesztéséhez és építve a Duna-térségi eredményekre a kelet-nyugat kö-

zötti kapcsolatok erősítéséhez, a társadalmi-gazdasági kohézióhoz.  

 

Ezen gondolatok jegyében az immár 3. alkalommal megrendezendő East-West Cohesion Nemzetközi 

Tudományos Konferencia érdemi előrelépést kíván elérni a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében a 

felsőoktatási intézmények körében, a korszerű képzési formák elterjesztésében, a tudományos együtt-

működések kialakításában, a hallgatók és a doktoranduszok munkájának eredményesebbé tételében.  

 

A konferencia 2 napos. Az első nap délelőtt plenáris ülésen a fő témakörökhöz kapcsolódó átfogó elő-

adások kerülnek megtartásra, a délután pedig 5 szekcióban párhuzamosan folyik tovább a tudományos 

munka. A konferencia második napján, délután folytatódnak a magyar nyelvű szekciók, délelőtt pedig 

elsősorban a külföldi partnerek részvételével panelbeszélgetéseket szervezünk és lehetőséget biztosítunk 

két és többoldalú konzultációk, eszmecserék tartására, elősegítve ezáltal is a nemzetközi partnerség épí-

tését, közös kutatási projektek megalapozását.  

 

A Tudományos és Szervező Bizottság előzetes állásfoglalása alapján a konferencia témaköréhez kap-

csolódóan absztrakt kötet készül és a határidőre leadott tanulmányokat egy tanulmánykötetben kí-

vánjuk megjelentetni a nemzetközi publikációs követelményeknek megfelelően. Emellett lehetőség nyí-

lik egyes Magyarországon megjelenő színvonalas szakmai folyóiratokban történő publikálásra is. 

 

A konferencián számítunk a kitűzött célokhoz kapcsolódó tudományos és oktatási tevékenységet foly-

tató hazai és külföldi partnerintézmények képviselőinek részvételére.  
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2. A konferencia rendező szervei  
 

Főrendező: Dunaújvárosi Egyetem 

Társrendező: Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Esztergom–Budapest 

 

3. A konferencia plenáris ülésének tervezett témakörei 
 

• Globális kihívások a gazdasági, társadalmi és oktatási innovációk területén 

• Európai konvergencia és regionális kohézió, különös tekintettel a V4 országok együttműködésére 

• Geopolitikai kihívások és geopolitikai lehetőségei, különös tekintettel a Keleti-nyitás tükrében 

• Az Európai Duna Regionális Stratégia (ESDR) végrehajtásának helyzete 

• A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás stratégiai kérdései 

• Korszerű infrastruktúra fejlesztések 

• Oktatás, képzés, nemzetközi kutatási projektek 

 

4. A konferencia tervezett programja és a hozzá kapcsolódó események 
 

A konferencia hivatalos nyelve: angol és magyar 

 

A konferencia programja: 

 

2018. november 12. hétfő 

 

8.00 – 9.00 Résztvevők érkezése, regisztráció. 

 Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem „A” épület, S01 terem előtere. 

 

 Plenáris ülés („A” épület S01 terem).  

 
 Levezető: Talabos István, főiskolai adjunktus, Budapesti Gazdasági Egyetem 

9.00 – 9.10  Megnyitó: Dr. habil András István, rektor, Dunaújvárosi Egyetem, a Konferencia 

fővédnöke 

9.10 – 9.30  Védnöki köszöntők:  

 Dr. Papp Antal, tűzoltó ezredes, BMF Katasztrófavéldemi Tudományos Tanács 

Elnöke 

 Tipold Ferenc, Főosztályvezető,Területi Tervezési Főosztály, Pénzügyminisztérium 

 Osman Bay, Magyarország tiszteletbeli konzulja Isztambulban, a Török-Magyar 

Üzletemberek Baráti Társaságának elnöke 
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Plenáris előadások: 

9.30 – 10.00  Dr. Nikodémus Antal, Főosztályvezető, Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

Digitális Gazdaság és Innovációs Főosztály: Az Ipar 4.0 technológia platform mű-

ködése és eredménye Magyarországon 

 

10.00 – 10.30 Joó István, Duna Régió Stratégia Miniszteri Biztos: Tájékoztató az Európai Duna 

Regionális Stratégia előrehaladásáról, az aktuális feladatokról, különös tekintettel a 

vízipari exportról és egyéb aktuális feladatokról 

 

10.30 – 10.50 Dr. Mika János, egyetemi tanár, MTA doktora: A globális és regionális klímaválto-

zások aktuális vonatkozásai 

 

10.50 – 11.10 Kávészünet 

 

11.10 – 11.30 Dr. Török Árpád, titkár, MTA Közlekedés és Járműtudomány Bizottsága: A hazai 

közlekedésfejlesztés aktuális kérdései 

 

11.30 – 11.50  Dr. Urbán László, vezérigazgató helyettes, Magyar Suzuki Zrt.: Eredmények és ki-

hívások a hazai járműgyártás innovációjában 

 

11.50 – 12.10 Dr. Lentner Csaba, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem: Nemzeti gaz-

daságpolitikai kihívások a transznacionális gazdasági térben 

    

12.10 – 12.30 Dr. Szávai Ferenc, rektor, Kaposvári Egyetem: A magyarországi vállalatok külföldi 

tőkebefektetéseinek tapasztalatai, különös tekintettel a Kelet-Közép Európai tér-

ségre 

 

12.30 – 13.00 A konferencia köszöntése (szponzorok, kérdések, konzultáció) és külföldi előadók 

elismeréseinek átadása 

 

13.00 – 14.00 Ebéd („P” épület). 
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14.00 – 17.30 Szekcióülések a kijelölt termekben 

 

I. Szekció:  Mérnöki tudományok (Engineering sciences) – angol nyelvű szekció 

14.00-17.00 

Szekcióelnök: Dr. Horváth Miklós, főiskolai tanár, Műszaki Intézet Igazgatója, 

DUE 

Főbb témakörök: 

- Új anyagok alkalmazása 

- Roncsolásmentes vizsgálatok 

- Innovációk a járműiparban  

- Innovációk a közlekedésfejlesztésben 

- E-mobilitás 

- Energiahatékonyság 

- Környezetvédelem 

- Smart Grid 

 

II. Szekció:  Társadalom 5.0 (Sociaty 5.0) - angol nyelvű 

14.00-17.00 

 Szekcióelnök: Dr. Falus Orsolya, tanszékvezető főiskola docens, DUE 

Főbb témakörök: 

- Globalizáció gazdasági, társadalmi és kulturális hatásai 

- Hálózatok, globális hálózatok, értékláncok 

- Turizmus stratégiák, brandek 

- Határmenti együttműködések 

- Városfejlődés (Smart Cities) 

- Makroregionális stratégiák 

- Kulturális örökség 

 

 

III. Szekció:  Biztonság (Stafety–Security) – angol nyelvű 

14.00-17.00 

Szekcióelnök: Dr. Ágoston György, főiskolai tanár, Tudományos és kutatási 

rektorhelyettes, DUE 

Társelnök: Dr. Török Árpád, Tudományos főmunkatárs, Budapesti Műszaki 

Egyetem  

Főbb témakörök: 

- Globális hálózatok biztonsága 

- Korszerű energiaellátó rendszerek 

- Kibernetikai biztonság (Cyber Security) 

- Katasztrófavédelem innovációi 

- Egészséges ivóvíz és élelmiszer ellátás biztonsága 

- Klímaváltozás hatásai 
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IV. Szekció:  Oktatási innovációk (New trends and new challenges – innovations in edu- 

14.00-15.30  cation) – angol nyelvű 

Szekcióelnök: Dr. Szabó Csilla, egyetemi docens, Tanárképző Központ főigaz-

gatója, DUE 

 

Főbb témakörök: 

- New Competencies and Methodological Innovations in Di-

gital Area 

- Multicultural Environment, Challenges of Integration 

- Dual Training: Cooperation between Industry, Economy 

and Education 

- Support Student Success – Best Practicies in Institutions 

- New Challenges in Teacher Training 

- Opportunities and Challenges in Education in Near Future 

    

IV/A. Szekció:  Új trendek és új kihívások- Innováció az oktatásban – magyar nyelvű 

15.30-17.00 

 Szekcióelnök: Dr. Bacsa-Bán Anetta, főiskola docens, DUE 

 Főbb témakörök: 

- Új kompetenciák és módszertani kihívások a digitális 

korban 

- Multikulturális környezet, az integráció kihívásai 

- Duális képzés: az ipar, a gazdaság és az oktatás együtt-

működése 

- Tanulók és hallgatók sikerességének támogatása - intéz-

ményi joggyakorlatok 

- Új kihívások a pedagógusképzésben 

- A közeljövő oktatási lehetőségei, kihívásai 

 

17.00 – 18.00 Poszter Szekció („A” épület) 

18.00 –  Állófogadás („P” épület) 

 

2018. november 13. kedd – Panelbeszélgetések: 

 

9.00–13.00 Tematikus partneri találkozók a kijelölt termekben: 

 

A panelbeszélgetések levezető elnöke: Dr. Falus Orsolya, tanszékvezető, főiskolai docens, DUE 

 

 Új egyetemi együttműködések és partnerségek kialakításának lehetőségei, 

egyetemi prezentációk, bemutatkozások, javaslatok (Törökország,Brazí-

lia, Oroszország, Lengyelország, Románia, Azerbajdzsán, Kazahsztán, 

stb.), 

Moderátor: Dr. Csiszér Annamária, tanszékvezető főiskolai docens, DUE 

 

 Egyetemi és vállalati innovációk és együttműködési lehetőségek (felkért 

vállalatok, DUE és más egyetemek), 

Moderátor: Dr. Piricz Noémi, egyetemi docens, Óbudai Egyetem 
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 Új közlekedési folyosók a kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatokban. 

(Kínai Selyem Út, Kaukázusi új vasúti korridor, Európai közlekedési fo-

lyosók kapcsolódásai) 

Moderátor: Dr. Korompai Attila, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egye-

tem 

 A fenntartható fejlődés aktuális kérdései, különös tekintettel a társadalmi 

folyamatokra 

Moderátor: Ary Tamás, Pro Future Egyesület elnöke 

 

13.00 – 14.00  Büféebéd 

 

14.00 – 17.00 Magyar nyelvű szekcióülések a kijelölt termekben 

 

I/A. Szekció:  Anyagtudományi szekció – magyar nyelvű 

   Szekcióelnök: Dr. habil Palotás Béla, emeritus professor, DUE 

 

I/B. Szekció:  Természettudományi és környezetvédelmi szekció – magyar nyelvű 

   Szekcióelnök: Dr. Domokos Endre, DUE 

 

I/C. Szekció: Gépészeti szekció – magyar nyelvű 

   Szekcióelnök: Dr. Szlivka Ferenc, DUE 

 

II/A. Szekció: Társadalom 5.0 – magyar nyelvű 

Szekcióelnök: Dr. Balázs László, főiskolai docens, Társadalomtudományi In-

tézet Igazgatója, DUE 

Társelnök: Dr. Keszi-Szeremlei Andrea, tanszékvezető, Társadalományi Inté-

zet, DUE 

 

III/A. Szekció: Biztonság– magyar nyelvű 

 Szekcióelnök: Dr. Nagy Bálint, egyetemi docens, Informatikai Intézet Igazga-

tója, DUE 

 

5. A kapcsolódó rendezvények 
 

A konferencia mindkét napján az előzetesen kiadott program, valamint a helyszíni aktuális információk 

alapján vendégeink kérésére partneri találkozók és tárgyalások lebonyolítására nyújtunk lehetőséget, 

tárgyalóhelyiség és catering biztosításával. Kérjük, a potenciális résztvevőket, hogy a partneri találko-

zóra vonatkozó igényüket jelezzék a szervezők felé. 

  

5.1. Szponzorok bemutatkozása 

 

A Duna-térség meghatározó nagyvállalatai, oktatási intézményi, a regionális szakmai, illetve civil szer-

vezetek számára kiállítási, kapcsolatteremtési, valamint előadási lehetőséget biztosítunk. 

 

A Magyar Suzuki Zrt. a konferencia időpontjában egyetemünkön bemutatja legújabb fejlesztésű gép-

kocsi típusait. 
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5.2. Könyvbemutatók 

 

A plenáris ülés nagytermének előterében, kiállított asztalokon lehetőséget biztosítunk ajánlott kiadvá-

nyok bemutatására, értékesítésére. 

 

6. A konferencia kiadványa 
 

A konferencián elhangzott előadásokat és kiállított posztereket egy önálló tanulmánykötetben kívánjuk 

megjelentetni, ennek érdekében szerkesztőbizottságot és lektorokat kérünk fel. 

 

A konferencia tanulmánykötete a konferenciát követően fog megjelenni, melyből minden előadónak 

juttatunk példányt.  

 

A Tudományos és Szervező Bizottság javaslatai alapján lehetőséget biztosítunk a közreműködő szerve-

zetek által felajánlott minősített szakmai folyóiratokban történő publikálásra is, korlátozott példány-

számban: 

 

 Polgári Szemle (Civic Review), „C” kategóriás: 2 db tanulmány, 

 Közép-Európai Közlemények (Central European Publications), „B” kategóriás: 2 db tanul-

mány, 

 Periodica Polytechnica Transportation Engineering (Scopus által jegyzett): 3 db tanul-

mány. 

 

Az Absztrakt és a Tanulmány kötetbe történő publikáció elkészítéséhez szükséges Word sablon-

fájlokat mellékeljük, illetve letölthetők a konferencia honlapjáról. 

 

A Konferencia témaköreihez kapcsolódó legfrissebb könyvek, tanulmányok, kutatási jelentések bemu-

tatása lehetséges lesz a plenáris előadó előtti asztalokon. 

 

A poszterek kiállítása szintén a nagyterem előtti térben („A” épület) felállított paravánokon történhet. 

 

7. Jelentkezési információk  
 

A jelentkezési határidő részvételre és előadás tartására: 

2018. október 10. 

 

Kérjük, használja a mellékelt jelentkezési lapot a részvételi regisztrációra és előadás tartására (1. mel-

léklet). 

Az előadás elfogadásáról 2018. október 30-ig kiértesítjük a jelentkezőket. 

A tanulmányok formai követelményei (Absztrakt, Tanulmánykötet, Poszter) külön Word sablon fáj-

lokban található. 

 

Dunaújváros, 2018. szeptember 21.     

Dr. Veres Lajos 

Főiskolai tanár 

Dunaújvárosi Egyetem 

Email: veresl53@gmail.com 


